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ZÁKON 

ze dne … 2019, 

 

kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 

státní správy České republiky 

 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky 

Čl. I 

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky ve znění zákonů č. 34/1970 Sb., č. 147/1970 Sb., č. 125/1973 Sb., č. 25/1976 Sb., č. 

118/1983 Sb., č. 60/1988 Sb., č. 37/1989 Sb., č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 

Sb., zákonů č. 93/1990 Sb., č. 126/1990 Sb., č. 203/1990 Sb., č. 288/1990 Sb., zákonného 

opatření č. 305/1990 Sb., zákonů č. 575/1990 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 283/1991 Sb., č. 19/1992 

Sb., č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 

350/1992 Sb., zákonů č. 358/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 474/1992 Sb., č. 548/1992 Sb., č. 

21/1993 Sb., č. 166/1993 Sb., č. 285/1993 Sb., č. 47/1994 Sb., č. 89/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., 

č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 

zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 

Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 

258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona 

č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona 

č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona 

č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., 

zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 

zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 71/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 110/2007 

Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 

295/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona 

č. 399/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona 

č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., 

zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb. 

a zákona č. 246/2017 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 1 bodě 11. se slova „Ministerstvo zemědělství“ nahrazují slovy „Ministerstvo pro 

udržitelný rozvoj“. 

2. V § 1 bodě 13. se čárka na konci textu nahrazuje tečkou a bod 14. se zrušuje. 
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3. V § 13 odst. 2 se slova „Ministerstva zemědělství“ nahrazují slovy „Ministerstva pro 

udržitelný rozvoj“. 

4. V § 15 odst. 1 zní: 

„(1) Ministerstvo pro udržitelný rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech 

zemědělství a životního prostředí.“  

5. V § 15 odst. 2 zní: 

„(2) Ministerstvo pro udržitelný rozvoj je ústředním orgánem státní správy zejména pro 

a) vodní hospodářství,  

b) myslivost, rybářství a lesní hospodářství (státní správa lesů), včetně národních parků 

c) komoditní burzy, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a 

lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním, 

d) ochranu zemědělského půdního fondu,  

e) ochranu ovzduší, 

f) ochranu přírody a krajiny, 

g) potravinářský průmysl a péče o potraviny, 

h) veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o ochranu zvířat proti týrání, ochranu práv 

k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, 

i) oblast provozování zoologických zahrad,  

j) výkon státní geologické služby, pro ochranu horninového prostředí, včetně ochrany 

nerostných zdrojů a podzemních vod, pro geologické práce a pro ekologický dohled nad 

těžbou,  

k) odpadové hospodářství a pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní 

prostředí, včetně těch, které přesahují státní hranice.“ 

6. V § 15 odst. 3 zní: 

„(3) Ministerstvo pro udržitelný rozvoj ústředním orgánem státní správy pro státní 

ekologickou politiku, pro systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb a pro 

program podporující dobrovolnou účast v systému řízení podniku a auditu z hlediska 

ochrany životního prostředí (Program EMAS).“ 

7. V § 15 odst. 4 zní: 

„(4) K zabezpečení řídící a kontrolní činnosti vlády České republiky Ministerstvo pro 

udržitelný rozvoj koordinuje ve věcech životního prostředí postup všech ministerstev a 

ostatních ústředních orgánů státní správy České republiky.“ 

 

8. V § 15 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Ministerstvo pro udržitelný rozvoj řídí Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, 

Státní veterinární správu České republiky, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 

Českou plemenářskou inspekci, Českou inspekce životního prostředí a Český 

hydrometeorologický ústav.“ 

 

9. V § 15 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Ministerstvo pro udržitelný rozvoj zabezpečuje a řídí jednotný informační systém o 

životním prostředí, včetně plošného monitoringu na celém území České republiky, a to i v 

návaznosti na mezinárodní dohody.“ 

 

10. V § 15 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 
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„(7) Ministerstvo pro udržitelný rozvoj spravuje Fond tvorby a ochrany životního prostředí 

České republiky.“ 

 

11. § 19 se zrušuje.  

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Přechodná ustanovení 

 

Čl. II 

 

(1) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, se kterým byly příslušné hospodařit 

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ke dni nabytí účinnosti 

tohoto zákona, přechází tímto dnem na Ministerstvo pro udržitelný rozvoj.  

(2) Prostředky z mimorozpočtových účtů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního 

prostředí přecházejí na obdobné účty Ministerstva pro udržitelný rozvoj; členění 

prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno. 

(3) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných právních vztahů přecházejí v souvislosti 

s přechodem působnosti podle tohoto zákona ke dni nabytí jeho účinnosti z Ministerstva 

zemědělství a Ministerstva životního prostředí na Ministerstvo pro udržitelný rozvoj. 

(4) Správní řízení zahájená a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona se dokončí dle stávajících právních předpisů. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Účinnost 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.1. 2026. 
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